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أهمية العرض بالنسبة لعملك
التالي مجموعة أسباب سوف ترى أنها مهمة جدا لكي يكون 

لعملك أو نشاطك التجاري موقعا على اإلنترنت السيما 
.اإلستفادة من عرض كهذا
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الشراء عبر اإلنترنت
إحصائية موثوقة من موقع شوب فاي عن حجم الشراء عبر 

.اإلنترنت وكيف سيكون في المستقبل







دقيقة وواضحة حول الخدمات والمنتجات التي تبيعها, هل ستزود العمالء بمعلومات موثقة
هل سوف تستطيع تحقيق كل الوعود بشأن منتجاتك وخدماتك
هل ما ستقوله في إعالناتك صحيح بالنسبة للمنتجات والخدمات
هل أنت أمين مع نفسك لتعليق حملتك الدعائية اذا وجدت خلل في تحقيق ما تعلن عنه
هل لديك معايير خاصة اذا كانت منتجاتك تستهدف غير البالغين
هل ستحترم رغبة عمالءك اذا طلبوا منك اإلنسحاب من نشرات البريد اإللكتروني



تفاصيل العرض
تابع تفاصيل العرض وأخبرنا هل كان كافيا بالنسبة لطموحاتك

!أم تريد المزيد



تفاصيل العرض
1صفحة 

.الدومين واإلستضافة مجانا ألول عام
مواصفات في نهاية العرض يوجد 

.الخاص لإلستضافةالسيرفر

,  الموقع مناسب لجميع األجهزة
بمعنى أن التصفح من الكمبيوتر 

وأجهزة الموبايل والتابلت ال توجد به 
.مشكالت

تهيئة الموقع لمحركات البحث بحيث 
للعالمة التجارية ليمكن الوصو

. بسهولة من خالل البحث

SEO



تفاصيل العرض
2صفحة 

إضافة عدد النهائي من كوبونات الخصم 
للعمالء ما يجعل لمنتجاتك مميزات 

.تنافسية

السماح للزوار بنشر المنتجات على 
.مواقع التواصل اإلجتماعي بضغطة زر

يمكن إضافة عدد ال نهائي من 
المنتجات كما يمكن التحكم بهم 
.بالتعديل أو الحذف أو إضافة خصومات

إمكانية تسجيل العمالء من خالل 
حساباتهم في مواقع التواصل 

.اإلجتماعي



تفاصيل العرض
3صفحة 

لوحة تحكم اإلدارة
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مميزات ال غنى عنها

 ةالتحكم الكامل بالموقع والقوائم والصفحة الرئيسي

 واألخبارالتحكم بالمنتجات والكوبونات والعمالء

 إمكانية إضافة ومتابعة مشرفين ومديرين

 إمكانية متابعة الزوار وتحليل سلوك العمالء

 متابعة التقارير اليومية 

 ربط الموقع بمواقع التواصل اإلجتماعي
كةصفحات سياسة الشحن والخصوصية والتعريف بالشر

يقاتإمكانية تعليق الزوار على المنتجات والتحكم بهذه التعل

لكترونياستقبال الطلبات من الزوار والعمالء والتنبيه بالبريد اإل

فرعصفحة اتصل بنا توضح العناوين للمقر واأل

ل بريدصفحة اتصل بنا بها أرقام التليفونات ونموذج ارسا

شات فوري في الموقع للتواصل السريع مع الزوار



تطبيق جوال–العرض تفاصيل 
صفحة 4

تظهر أقسام الموقع بشكل 
.كامل

أقسام الموقع

عرض احترافي وعصري 
للمنتجات والخدمات

صور المنتجات

م بامكان العميل أن يضيف تقيي
وتعليق على المنتج

تقييمات وتعليقات

امكانية البحث عن منتجات من 
خالل التطبيق

بحث

خاصية التنبيهات مهمة للتذكير 
.بخصومات أو أخبار وغيره

ارسال تنبيهات

وجود القائمة الجانبية يسهل 
عملية التنقل بين أقسام 

الموقع

سهولة التنقل

Android & IOS



الترويج–تفاصيل العرض 
صفحة 5

سنقوم بعمل حمالت دعائية على فيسبوك وانستجرام بغرض استهداف 
الجمهور الذي من المفترض أن يكون مهتما بمنتجاتك وخدماتك وذلك من 

خالل تقنية استهداف تسمى 
Audience Insights

سوف . يوفرها فيسبوك للحسابات اإلعالنية وحسابات رجال األعمال
أو حسب ) ألف شخص50نساعدك لتصل عالمتك التجارية الى أكثر من 

ضمن النطاق الجغرافي لشركتك أو محل تجارتك أو أي بلد ( الطلب
.عربي آخر

عالوة على ذلك سنقوم بتجهيز الموقع إلستقبال عمالء محتملين مما 
يمكنك من التواصل معهم بسهولة وأيضا سيكون مفيد في إعادة 

.اإلستهداف



الدعم الفني–تفاصيل العرض 
صفحة 6

يتم تدريبك أو تدريب من ترشحه لنا على ادارة الموقع 
.بكامل تفاصيله

خدمات ما بعد البيع

بإمكانك التواصل مع فريق الدعم الفني من خالل منطقة 
.العميل وستجدنا في انتظارك

تذاكر الدعم الفني

ستجد أيضا مواد مرئية تعليمية تساعدك على قيادة فريق
.العمل على الموقع أو المتجر

المواد التعليمية

. نهتم بالعميل بعد البيع كما نهتم به خالل فترة الترويج فهذه ثقافة الشركة

“

“



CPU: Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell

RAM: 128 GB DDR4 ECC RAM 

Connection: 1 Gbit/s-Port 

Location: Germany



وداعا مشكالت التسويق
في هذا القسم سنسلط الضوء على أبرز المشكالت التي 

تواجه أي عمل وكيف يمكن التغلب عليها بسهولة تامة



التغلب على مشكالت التسويق
تكلفة أقل

أصبحت فكرة تخصيص ميزانية تسويقية ضخمة جدا فكرة من الماضي بعد 
.ظهور هذه التقنيات في الترويج من خالل اإلنترنت بتكلفة أقل وأقل وأقل

سرعة

سرعة في , السرعة أصبحت سمة أساسية من سمات التسويق اإللكتروني
سرعة في الحكم على خدماتك مما , اتخاذ القرارت من العميل تجاه منتجاتك

.سرعة في اتمام الصفقات, يجعلك تطور من نفسك باستمرار

وصول اسهل

والوصول إليهم سهل , أغلب سكان األرض حاليا يدخلون على اإلنترنت يوميا
جدا من خالل اإلستهداف الدقيق كما يمكن إعادة اإلستهداف لجمهور لم يُرق 
.له عروض المنتجات مما يجعله يلقي نظرة من جديد

أدوات تواصل أفضل

يمكنك وضع أرقام , تعدد وسائل اإلتصال والتواصل المجتمعي على اإلنترنت
التواصل عبر الدردشة أو ,نموذج ارسال بريد الكتروني ,بريد إلكتروني,لإلتصال 

.من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي
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فوائد إعادة اإلستهداف

ترك انطباع لدى العميل بمدى تواجد عالمتك التجارية 
.على اإلنترنت مما يجعلها سهلة التذكر

الصورة الذهنية

ظهور منتجك أمام العميل على هاتفه في فيسبوك 
.أو انستجرام بعدما كان في موقعك يجعله يفكر ثانية

استمالة العميل

مساعدة العميل في اتخاذ قرار شراء 
.غير متأخر

قرار شراء في وقته

عندما يغادر الزائر موقعك فسوف يكون استهدافه 
سهل وعرض عليه كل المنتجات التي تشبه ما كان 

.يشاهده في موقعك أومتجرك

اإلستفادة من اإلهتمامات
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تقنيةهياإلستهدافإعادةفكرة
يوهللمعلنينفيسبوكيقدمها
الحمالتبإدارةتامةدرايةتتطلب

عرضالىتهدفوهي,وإنجاحها
علىأخرىمرةالمنتجات

فيرأوهاالذينالمستخدمين
أوالطريقةبنفساماالسابق

.بهمخاصةعروضبتخصيص

“

“

نحن نقوم بكل هذا نيابة عنك بناء على اتفاق
وبعد مناقشة تفاصيل اإلستهداف 

“

“



نماذج
لشكل الموقع والعرض« كروكي»هذه نماذج 
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تواصل معنا
استجد كل الوسائل الممكنة لكي تتصل بن, يشرفنا اتصالك



تواصل معنا

)+20) 1092829810

)+20) 643113536

sales@technoyer.com

https://support.technoyer.com/

/Technoyer

https://support.technoyer.com/

